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Тема на седмицата 
 

 

 

Гръцкият премиер Алексис Ципрас в ЕП: Търсим взаимно 
приемливо решение 

 

 
 

Председателят на Европейския парламент 

Мартин Шулц посрещна на 4 февруари 2015 г. 

новоизбрания министър-председател на Гърция Алексис 

Ципрас, който е на посещение в Брюксел. На 

пресконференцията след срещата г-н Ципрас изрази 

оптимизъм за разрешаването на проблемите в Гърция, 

като заяви, че „сме на прав път за намирането на 

взаимно приемливо решение за нашето общо бъдеще“.  

Г-н Шулц посочи, че чрез европейската си 

обиколка гръцкият премиер „се бори за европейско сътрудничество, а не за отделяне на 

Гърция“. „Той има пълната ми подкрепа в това“, добави председателят на Парламента и 

подчерта нуждата от рамка за конструктивен диалог и намиране на решения. 

 

 

Изявление за печата на председателя на Европейския съвет Доналд Туск след 

срещата с гръцкия министър-председател Алексис Ципрас 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/02/press-statement-european-council-president-donald-tusk-after-meeting-greek-pm-alexis-tsipras/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/02/press-statement-european-council-president-donald-tusk-after-meeting-greek-pm-alexis-tsipras/
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Цецка Цачева: Очаквам Националната програма за саниране да има 

благоприятен ефект, както в сферата на заетостта и енергийната ефективност, 

така и за по-добрия облик на комплексите в Плевен 

 
Очаквам Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради да има изключително благоприятен ефект, както в сферата на заетостта 

и енергийната ефективност, така и за по-добрия облик на панелните сгради в 

комплексите. Това заяви в Плевен председателят на Народното събрание Цецка Цачева 

при откриването на работна среща по Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради. На форума, който се състоя на 2 февруари 2015 г., 

присъстваха областни управители и кметове на общини от Северозападния планов район 

и народни представители. 

Пред участниците в срещата председателят на парламента припомни поетите си 

ангажименти за развитие на Северозападния планов район, който е с най-слаби 

показатели от всички райони в ЕС. По думите й пътят, за да бъде постигнато това, 

преминава през големите инфраструктурни проекти. Като пример за това Цецка Цачева 

посочи началото на строителството на магистрала "Хемус" през лятото. 

Председателят на Народното събрание подчерта, че за развитието на 

Северозападния планов район от голямо значение е и подобряването на връзката между 

местната и централната власт. Тя припомни подписаното споразумение между 43-ото 

Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България и 

отбеляза, че в парламента вече се е провела първата дискусионна среща на Постоянния 

форум по проблемите на местното самоуправление. Хубаво е, когато за ангажиментите, 

поети в предизборната кампания, можем да говорим като за предстоящи процедури за 

изпълнение, подчерта Цецка Цачева. 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради беше представена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Лиляна Павлова. Тя заяви, че правителството има целенасочена политика в подкрепа на 

региони, които са по-слабо развити като Северозападния. Докато през 2007-2013 г. в 

област Плевен са инвестирани 70 млн. лв. по ОП "Регионално развитие", то през 2014-

2020 г. само за община Плевен е резервиран финансов ресурс от 57 млн. лв. от "Региони 

в растеж". Регионалният министър поясни стъпките за саниране, като подробно отговори 

на въпросите на присъстващите представители на местната власт. 

 

Предстоящи събития  
 

12/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

12/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите  

12/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

12/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

12/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/sittings/ID/7244
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/sittings/ID/7244
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/7245
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/7248
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7250
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използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения  

12/02/2015 

15:00 Заседание на Комисия по отбрана  

12/02/2015 

15:30 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление  

12/02/2015 

15:30 Заседание на Комисия по здравеопазването  

12/02/2015 

16:30 Заседание на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и 

парламентарна етика  

 

13/02/2015 

Документалната изложба „Морал в политиката“, посветена на 150-ата годишнина от 

рождението Тодор Г. Влайков, ще бъде представена в Народното събрание  

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Одобрен е доклад за участието на България в 

процеса на вземане на решения в ЕС 

 

Министерският съвет прие доклад относно 

участието на България в процеса на вземане на решения 

в Европейския съюз по време на Италианското 

председателство на Съвета (юли-декември 2014 г.) и 

основни приоритети по време на Латвийското 

председателство (януари-юни 2015 г.), съобщава 

правителствената пресслужба. 

През втората половина на 2014 г. България фокусира усилията си в процеса на 

вземане на решения по приоритетни теми и досиета в областите „Общи въпроси“, 

„Финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, 

„Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Околна среда“, „Заетост“, „Образование, 

култура и аудиовизия“ и „Конкурентоспособност“. 

Кабинетът одобри и Шестмесечната програма на Съвета по европейските въпроси с 

приоритетните за страната ни теми и досиета, в рамките на Латвийското председателство. 

През първите шест месеца на настоящата година България ще насочи усилията си към 

няколко високоприоритетни за страната и ЕС въпроси като насърчаване на 

икономическия растеж и заетост, присъединяване към Шенгенското пространство, 

солидарно управление на миграцията, европейски енергиен съюз, единен цифров пазар и 

разширяване на Европейския съюз. 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7250
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7250
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2334/sittings/ID/7247
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7234
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7234
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/7236
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2346/sittings/ID/7242
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2346/sittings/ID/7242
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/879
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/879
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/879
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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Източник: Europe.bg 

 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Европейската парламентарна седмица: политиката 

между икономиите и растежа 

 

Страните в ЕС трябва да продължат с бюджетните 

съкращения, за да приведат в ред финансите си, но в 

същото време липсата на инвестиции спъва растежа – това 

посочва Европейската комисия в своя годишен икономически 

преглед. Документът, публикуван през декември 2014 г., 

даде начало на ежегодния цикъл на задаване на 

икономически цели и провеждане на реформи в страните-членки. На 3-4 февруари 2015 

г. депутати от ЕП и от националните парламенти разискваха процеса и стъпките за изход 

от кризата.  

Европейски нов курс 

Ежегодната среща на парламентаристи, известна като Европейската 

парламентарна седмица, има за цел да даде принос от избраните представители на 

гражданите от цяла Европа в дискусиите за икономическите приоритети на ЕС. 

Дебатите, в които ще участват председателят на ЕП Мартин Шулц и заместник-

председателят Оли Рен, ще се концентрират върху обявения от Комисията инвестиционен 

план за стимулиране на растежа и създаването на нови работни места. Друга тема ще 

бъде създаването на социално измерение на икономическия и паричен съюз в Европа; до 

момента той е насочен повече към налагането на бюджетна дисциплина. 

Демократична легитимност 

Процесът на определяне на годишни цели в икономическата област за страните в 

ЕС, известен като Европейския семестър, може да доведе до искания за съкращаване на 

разходи в обществено значими области като здравеопазване, пенсионно осигуряване, 

публични инвестиции. Затова Европейският парламент от дълго време настоява, че е 

нужна по-голяма демократична легитимност при вземането на решения. 

Някои критикуват процеса, тъй като според настоящите правила правителствата в 

ЕС трябва да изпратят проектобюджетите си на Комисията за одобрение, преди 

съответните национални парламенти да гласуват по тях. 

Европейският семестър 

След като страните-членки изпратят финансовите и икономическите си планове на 

Комисията, тя изготвя до юни конкретни препоръки, които са насочени към това какво 

трябва да направят правителствата, за да отговорят на изискванията за ограничаване на 

дълга и провеждане на структурни реформи. Съветът на ЕС, в който заседават 

представители на правителствата на страните-членки, след това одобрява препоръките, а 

отделните страни имат време до края на годината да ги изпълнят. 

Икономии и растеж 
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Нещата се усложняват допълнително от необходимостта да се балансира в 

икономическата политика между риска от изпадане в дългова криза вследствие на 

раздути разходи и стремежа за облекчаване на икономическото положение, белязано от 

слаб ръст и висока безработица. 

 

 

Млади хора обсъдиха с депутати в ЕП идеите си за Европа 

 

Кой казва, че младите не искат да се ангажират? Около 6 

000 европейци на възраст до 30 г. се включиха в Европейската 

младежка конференция през 2014 г., за да потърсят нови идеи за 

по-добра Европа. Сега част от тях имаха възможност да обсъдят 

достигнатите заключения с депутати в Европейския парламент в 

рамките на изслушвания в седем парламентарни комисии.  

Дискусиите започнаха през декември 2014 г. в комисията 

по заетост и социални въпроси и продължиха през януари в още 

шест комисии – по конституционни въпроси; култура и образование; външни работи; 

промишленост; граждански свободи; и околна среда. 

Представените идеи засягаха въпроси като минималната възраст за гласуване, 

достъпа до Интернет, рециклирането, имиграцията и европейските ценности. Младежката 

безработица бе ключова тема в много от изслушванията. Младите хора призоваха за 

качествени стажантски програми и за обвързване на образованието с изискванията на 

пазара на труда. В областта на външните работи и сигурността бе изтъкната нуждата от 

засилване на сътрудничеството в отбраната и разузнаването, за да бъде даден отговор на 

външните и вътрешните заплахи. 

 

 

Реформи и растеж: депутатите Первенш Берес и Оли Рен 

за европейската икономика 

 

За повече информация  натиснете ТУК 

 

 

 

 

Лидерът на групата на ЕНП Манфред Вебер: Реформите 

означават надежда и бъдеще 

 

Най-важната цел на законодателния мандат е създаване на 

условия за растеж и заетост, заяви председателят на групата на 

Европейската народна партия (ЕНП) в Парламента Манфред Вебер в 

чат на страницата на ЕП във Facebook. Той се обяви за реформи и в 

подкрепа на инвестиционния пакет, предложен от Комисията на 

Жан-Клод Юнкер. Други теми в дискусията на 3 февруари 2015 г. бяха правата в 

дигиталния свят и политическото напрежение около събитията в Украйна.  

Г-н Вебер заяви, че „ЕНП гледа на бъдещето с реформистка програма“ и търси 

начини за създаване на работни места и стимулиране на икономическия растеж в Европа. 

Той обяви като приоритет за групата си насърчаването на изследванията и развойната 

дейност. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150203STO18502/html/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%88-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Много от участниците в чата споделиха притесненията си относно ситуацията в 

Украйна. Г-н Вебер каза, че украинците „се опитват да изградят демократично бъдеще 

като партньор на Европа“ и добави: „Ние трябва да им помогнем“. 

Дискутирани бяха и правата на собственост и личен живот в Интернет. Г-н Вебер 

заяви, че е щастлив от решението на Европейския съд да гарантира „правото да бъдеш 

забравен“, т.е. правото да бъде заличена нечия лична информация от определен сайт по 

негово искане. Той също така изтъкна, че „авторските права трябва да бъдат зачитани в 

Интернет“. 

Това бе първият от поредица чатове с ръководителите на политическите групи в 

ЕС. 

 

 

Световен ден за борба с рака: навременни мерки могат 

да спасят хиляди животи 

 

Около 3 милиона души заболяват от рак в ЕС всяка 

година, а смъртните случаи са 1,7 милиона годишно – най-

често от рак на гърдата, простатата, дебелото черво или 

белите дробове. Онкологичните заболявания са втората най-

често срещана причина за смъртта на хора в Европа и все пак 

до 40% от случаите могат да бъдат предотвратени. Световният 

ден за борба с рака е добър повод да се повтори, че 

подходящата превенция, ранното откриване и достъпът до качествени грижи могат да 

спасят хиляди животи.  

Според Световната здравна организация ракът заема второ място като причина за 

смъртните случаи в Европа след сърдечно-съдовите заболявания. Основните рискови 

фактори са пушенето, прекалената употреба на алкохол, затлъстяването, липсата на 

плодове и зеленчуци в хранителната диета, липсата на физическа активност, излагането 

на канцерогенни вещества. Можете да намалите риска от рак чрез спазването на 12 

прости препоръки. 

„Знаем, че здравеопазването е въпрос от национална компетенция, но 

Парламентът е обединен в готовността си да се бори заедно с пациентите“, заяви 

депутатката Мария Грапини (С&Д, Румъния) по повод на Световния ден за борба с рака. 

„Призовавам страните-членки да последват примера на Европейската комисия и да 

установят официални канали на дискусия с пациентите, за да направим така, че гласът на 

болните от рак да бъде чуван“, каза още тя. 

„Светът сега се бори по различни начини с рака, особено чрез инвестиции в 

превенцията, но войната все още не е спечелена“, посочи Елизабета Гардини (ЕНП, 

Италия). „Милиони наши съграждани все още нямат достъп до основни грижи. Ето защо 

над 110 депутати от ЕП от различни групи се обединихме да привлечем вниманието към 

Европейската харта за правата на пациентите с рак, която се опитва да облекчи достъпа 

до грижи и животоспасяващо лечение за болните“. 

 

 

Силви Гийом: Гражданите настояват за задължителен 
регистър на прозрачността в ЕС 

 

 

 

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150205STO19401/html/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8-%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%95%D0%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150205STO19401/html/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8-%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%95%D0%A1
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ЕП иска конкретни стъпки срещу гениталното осакатяване на 

жени 

 

Обрязването на женските полови органи е разпространена 

практика в отделни страни, но на световно ниво това се преследва като 

нарушение на правата на човека, причиняващо физиологически и 

психологически травми. На 6 февруари 2015 г. се отбеляза 

Международният ден за нулева толерантност спрямо гениталното 

осакатяване на жени.  

Положението в ЕС и по света 

поред Световната здравна организация около 140 милиона момичета по света са 

били подложени на генитално осакатяване в определен момент между тяхното раждане и 

навлизането в пубертет. Процедурата е позната в страни от Африка и Близкия Изток, като 

причините за обрязването са културни, религиозни или социални, но липсват каквито и 

да е здравни ползи. 

Поне 500 000 жени, идващи в ЕС от страни, където това се практикува, са станали 

жертви на генитално осакатяване; още 180 000 момичета са заплашени да бъдат 

подложени на процедурата по време на бъдещ престой в някоя от тези страни. Във 

всички страни-членки на ЕС обрязването на жени е нарушение на закона. 

Борбата на ЕП срещу гениталното осакатяване на жени 

Европейският парламент е приел редица резолюции срещу гениталното 

осакатяване на жените с призиви към Комисията и страните-членки за повече действия. 

Последната такава резолюция е от 2014 г. 

По време на пленарното заседание на 10 февруари 2015 г. депутатите ще 

дискутират с Комисията мерки за подкрепа на страните-членки за прилагане на 

законодателството, забраняващо гениталното осакатяване на жени, за допълнително 

финансиране за подкрепа на жертвите и оказване на закрила на търсещите убежище. 

 

Вицепрезидентът на САЩ Джо Байдън посети Европейския 

парламент 

 

Председателят на ЕП Мартин Шулц и лидерите на 

политическите групи в Парламента се срещнаха с вицепрезидента на 

САЩ Джо Байдън по време на неговата визита в Брюксел на 6 

февруари 2015 г. В приветстието си към госта г-н Шулц заяви: „В последните години 

трансатлантическите отношения бяха поставени на изпитание. 

Въпреки това много повече неща ни обединяват, отколкото ни разделят“.  

Г-н Байдън проведе първо двустранна среща с Мартин Шулц, а по-късно участва в 

заседание с ръководителите на политическите групи в Парламента. Във встъпителните си 

думи към американския президент на срещата с политическите лидери на ЕП Мартин 

Шулц засегна теми като кризата в Украйна, заплахата от радикалната групировка 

„Ислямска държава“ и перспективите за сключване на споразумение за свободна 

търговия между ЕС и САЩ. 

„През 2014 г. се изправихме пред фундаментални геополитически промени и нови 

предизвикателства. Ние сме призвани да действаме заедно спрямо изменящите се 

глобални реалности“, каза председателят на ЕП. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//BG
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Изявление на председателя на Европейския съвет Доналд Туск преди 

срещата с вицепрезидента на САЩ Джо Байдън 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Мисията на ЕС за обучение в Сомалия с нов командващ 

 

Бригаден генерал Antonio MAGGI беше назначен за командващ мисията на ЕС за 

обучение в Сомалия (EUTM Сомалия). 

Генерал Maggi от Италия поема служебните си задължения на 8 март 2015 г. Той 

ще поеме този пост от бригаден генерал Massimo Mingiardi, който заемаше длъжността от 

декември 2013 г. 

Стартирала през пролетта на 2010 г., EUTM Сомалия е част от всеобхватния подход 

на ЕС за установяване на стабилна, демократична и благоденстваща Сомалия и е 

включена в стратегическата рамка на ЕС за региона на Африканския рог. До този момент 

мисията е допринесла за обучението на над 4,000 сомалийски войници, със специален 

акцент върху офицерите, специалистите и обучаващите.  

Мисията предоставя политически и стратегически напътствия на сомалийското 

министерство на отбраната и на главнокомандващия силите за отбрана относно 

развитието на сектора на отбраната. Тя също така предоставя консултации относно 

военното обучение с цел полагане на основите на ръководена от Сомалия система за 

военно обучение. От януари 2014 г. насам седалището на мисията е в Могадишу, 

Сомалия. 

Решението беше взето от Комитета по политика и сигурност на Съвета. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/02/20150602-statement-tusk-biden/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/02/20150602-statement-tusk-biden/
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председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

https://eu2015.lv/
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Новини от Европейската комисия 

 

ЕК отделя 1 милиард евро за борба с младежката 

безработица 
 
 
 

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ 

за еврото и социалния диалог, каза: „С днешното предложение 

Комисията изпраща ясен сигнал, че младежката заетост продължава да заема водещо 

място в политическата ни програма.Ще предоставим около 1 млрд. евро, за да подкрепим 

работата на държавите членки за подпомагане на младите хора да си намерят работа, да 

продължат образованието си или да започнат стаж.По този начин младежите не само ще 

допринесат за икономиката и обществото чрез своите умения и енергия, но и ще 

възвърнат достойнството си“. 

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата 

мобилност, заяви: „Нашите млади хора се нуждаят от работа и то сега.Неприемливо е, че 

днес повече от един от всеки петима младежи на пазара на труда не може да намери 

работа.Като предоставим повече средства по-скоро, можем да върнем повече млади хора 

на работа.Решена съм да постигнем тази цел“. 

Първият приоритет на тази Комисия е да се засили конкурентоспособността на 

Европа, да се стимулират инвестициите и да се създадат работни места. Инвестиционният 

план на стойност 315 млрд. евро може да доведе до създаване на милиони нови работни 

места, включително за младите хора. Дори когато се създават нови работни места обаче, 

за младежите често е трудно успешно да навлязат на пазара на труда. Поради това 

инициативата за младежка заетост е насочена специално към създаването на 

възможности за работа или обучение за младите хора. Всички държави от ЕС поеха 

ангажимент по гаранцията за младежта — всички млади хора на възраст под 25 години да 

получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до 4 месеца, след 

като завършат образованието си или изгубят работата си. Днешното предложение ще 

помогне за превръщането на тази гаранция в реалност, в съответствие с ангажиментите 

на Комисията в нейната работна програма за 2015 г. 

Съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на 

инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1 — 1,5% до 30%. Това 

означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициатива[1], ще могат да получат 

една трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните 

програми. От държавите се очаква незабавно да предоставят това финансиране на 

разположение на бенефициерите под формата на авансови плащания по техните проекти 

и това ще се наблюдава отблизо. 

Според оценки на Комисията, като се повиши предварителното финансиране, може 

да се ускори предоставянето на незабавна подкрепа за младите хора и тя може да 

достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За сравнение, при 

сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 

000 и 22 000. 

Сега предстои това законодателно предложение да бъде обсъдено от Европейския 

парламент и Съвета, които трябва да го приемат, за да може то да влезе в сила. 

Контекст  

Предложението на Комисията за схема за гаранция за младежта беше представено 

през декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938), официално прието от Съвета на 

министрите на ЕС на 22 април 2013 г. под формата на препоръка към държавите членки 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/040115-youngunemployment_bg.htm#_ftn1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
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(вж. MEMO/13/152) и одобрено от Европейския съвет през юни 2013 г. Всички 28 

държави от ЕС представиха плановете си за прилагане на гаранцията за младежта (за 

повече подробности вж. тук) и предприемат конкретни мерки. Прилагането на 

националните схеми за гаранция за младежта се наблюдава от Комисията в рамките на 

европейския семестър. 

Европейският социален фонд с общ бюджет от около 86 млрд. евро за периода 

2014 — 2020 г. е основен източник на европейско финансиране за прилагането на 

гаранцията за младежта. 

В допълнение към Европейския социален фонд Европейският парламент и Съветът 

се споразумяха за започването на инициатива за младежка заетост с цел подпомагане на 

държавите от ЕС с региони, в които младежката безработица надхвърля 25%. 

Финансирането по тази инициатива включва 3,2 млрд. евро от специален нов ред в 

бюджета на ЕС (предвиден в бюджета за 2014—2015 г.), като допълнително най-малко 

3,2 млрд. евро се осигуряват от средствата, предвидени за отделните държави членки по 

линия на Европейския социален фонд. 

Чрез инициативата за младежка заетост се допълва Европейският социален фонд 

по отношение на изпълнението на Препоръката относно гаранцията за младежта, като се 

финансират дейности за пряко подпомагане на младите хора на възраст до 25 години 

(или дори до 30 години, ако държавите сметнат за уместно), които не работят, не учат и 

не се обучават. Средствата по инициативата за младежка заетост могат да бъдат 

използвани за подкрепа на различни дейности, сред които помощ за започване на първа 

работа, осигуряване на възможности за стаж и чиракуване, допълнително образование и 

обучение, подкрепа за млади предприемачи, които започват бизнес, програми за 

предоставяне на втори шанс за напусналите преждевременно училище, както и целеви 

субсидии за заплати и за наемане на работа. 

Ускоряването на прилагането на гаранцията за младежта е определено като 

основен приоритет в политическите насоки на председателя Юнкер. 

 
 

Европейската комисия представя гледището си относно 

глобално партньорство, свързано с програмата за развитие 

за периода след 2015 г. 

 

2015-та година е решаваща за глобалното устойчиво 

развитие. С приемането на програмата за развитие след 2015 г., 

която ще замени Целите на хилядолетието за развитие, 

международната общност ще отговори на предизвикателствата, пред които е изправен 

светът днес: изкореняване на бедността, постигане на приобщаващо и устойчиво 

развитие за настоящите и бъдещите поколения и гарантиране на утвърждаването и 

защитата на всички права на човека и основните ценности като основа за мирни и 

проспериращи общества. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „2015-та ще бъде 

критична година за световната общност.Изкореняването на бедността и затвърждаването 

на устойчивото развитие в световен план са общи предизвикателства. Изпълнението на 

тези цели е също и в наш общ интерес. ЕС ще продължи да се ангажира конструктивно 

със своите партньори по време на предстоящите преговори и е готов да поеме изцяло 

своята роля при изпълнението на програмата.“  

Всеобхватни принципи на глобалното партньорство  

Рамката трябва да бъде универсална и да се прилага за всички, като се основава 

на партньорство между всички страни, а също и с гражданското общество и частния 

сектор. Всички страни трябва да дадат своя справедлив принос за постигане на 

глобалните цели и да носят отговорност пред своите граждани и международната 

общност. Политическият ангажимент на най-високо равнище ще бъде от решаващо 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=bg
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значение и независимо от етапа си на развитие, страните трябва да се ангажират с 

изпълнението на програмата за периода след 2015 г. и да поемат отговорност за това. 

Партньорството трябва да се основава на универсални ценности като правата на 

човека, доброто управление и принципите на правовата държава, подкрепата за 

демократичните институции, приобщаването, недискриминацията и равенството между 

половете. В съобщението са представени основните елементи, които трябва да бъдат част 

от глобалното партньорство: в това число благоприятна политическа среда, развитие на 

капацитета, мобилизация и ефективно използване на вътрешните и международните 

публични финанси, като се извлече най-голяма полза от търговията и технологиите, 

оползотворяване на положителните ефекти от миграцията, както и използване на частния 

сектор и природните ресурси по ефективен начин. Освен това в съобщението се 

подчертава необходимостта от стабилна рамка за мониторинг, отчетност и преглед на 

всички равнища. 

В него се потвърждава подкрепата на Комисията за призива на генералния 

секретар на ООН всички развити страни да постигнат целта на ООН от 0,7 % от ОПР/БНД, 

а страните с по-високи средни доходи и страните с бързо развиващи се икономики да 

увеличат своя принос към международното публично финансиране, като определят 

конкретни цели и срокове за това. 

Следващи стъпки  

Съобщението ще послужи при определянето на позицията на ЕС в подготовката за 

Третата международна конференция за финансиране на развитието в Адис Абеба през 

юли 2015 г. и за срещата на високо равнище на ООН за периода след 2015 г. през 

септември 2015 г. в Ню Йорк. Постигането на споразумение относно програмата за 

периода след 2015 г. ще има също така важни последици за преговорите, свързани с 

Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. 

 

Зимна икономическа прогноза на ЕК: перспективите пред 

европейската икономика се подобряват 

 

Според зимната икономическа прогноза на Европейската 

комисия за първи път от 2007 г. насам се очаква всички държави 

— членки на Европейския съюз, да отбележат икономически 

растеж през тази година. Очакваният икономически ръст за 

България през 2015 г. е 0.8%, а за 2016 г. – 1%. Безработицата в страната се очаква 

плавно да намалява – от 11.7% за миналата година до 10.9% през 2015 г. и да достигне 

10.4% през 2016 г. 

Предвижда се в течение на годината икономическата активност в ЕС и еврозоната 

да нарасне умерено, а през 2016 г. да се засили допълнително. Съгласно прогнозите 

растежът през тази година ще се повиши до 1,7 % за целия ЕС и до 1,3 % за еврозоната. 

През 2016 г. се очаква годишният растеж да достигне съответно 2,1 % и 1,9 % 

благодарение на по-високото вътрешно и външно търсене, експанзионистичната парична 

политика и неутралната като цяло фискална политика. 

Изгледите за растежа в Европа все още са ограничени поради неблагоприятната 

инвестиционна среда и високата безработица. Все пак от есента насам се забелязват 

редица значими благоприятни тенденции. Цените на нефта намаляват по-бързо отпреди, 

еврото значително се обезцени, ЕЦБ обяви политика на увеличаване на паричната маса, 

а Европейската комисия представи своя План за инвестиции за Европа. Всички тези 

фактори оказват положително, макар и умерено, влияние върху растежа. 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
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Предстоящи събития в европейските институции 

 
Предстоящи събития в СЪВЕТА 
 
Седмична програма на председателя Доналд Туск 

 

Сряда, 11 февруари 2015 г. 

 

16,30 ч. среща с президента на Кипър Никос Анастасиадис (възможност за снимки) 

 

Четвъртък, 12 февруари 2015 г. 

 

10,30 ч. Среща на върха на Европейската народна партия (хотел „Sofitel“)  

 

13.00 ч. неформално заседание на държавните и правителствените ръководители 

 

Неофициално заседание на държавните и правителствените ръководители, 12 февруари 

2015 г. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

 
Документи на ЕК и Съвета получени в периода от януари-февруари 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на 
удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г. 

COM(2015) 
53 

12/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на 
удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. 

COM(2015) 
52 

12/02/2015 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно 
правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на 
Световната търговска организация  

COM(2015) 
49 

09/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на 
Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска 
организация 

COM(2015) 
50 

06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата 
срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета 

COM(2015) 
48 

06/02/2015 

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2015/02/12/
http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2015/02/12/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/


Седмичен бюлетин Брой 5 
9 февруари2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
15 

страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от 
него 

JOIN(2015) 2 JOIN(2015) 2 06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти 

COM(2015) 
45 

06/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) 

COM(2015) 
47 

06/02/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
44 

05/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския 
социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително 
финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за 
младежка заето 

COM(2015) 
46 

04/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 32-ри годишен доклад на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните 
и защитните мерки на ЕС (2013 г.) - {SWD(2015) 10 final} 

COM(2015) 
43 

04/02/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
10 

04/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) 

COM(2015) 
40 

03/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) 

COM(2015) 
37 

03/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на 
разходите за труд (ИРТ) 

COM(2015) 
42 

03/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 85, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 година относно извънборсовите деривативи, централните контрагенти и регистрите на 
трансакции, за оценка на напредъка и усилията на ЦК в разработването на технически 
решения за прехвърлянето от пенсионните планове на непарични обезпечения за целите на 
променливия марж, както и на необходимостта от евентуални мерки за насърчаването на 
такива решения 

COM(2015) 
39 

03/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за суспендиране на митата, приложими към вноса на 
някои тежки масла и други подобни продукти 

COM(2015) 
38 

02/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-
средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, 
с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2015) 2 30/01/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да заеме 
Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по 
отношение на искането на Съединените щати за освобождаване от задължения в рамките на 
СТО с цел удължаване на срока на действие и разширяване на обхвата на Закона на САЩ за 
икономическо възстановяване на Карибския басейн (CBERA) 

COM(2015) 
33 

30/01/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското 
споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, с оглед на 
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2015) 3 30/01/2015 

 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

6119/15 6119/15 10/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Брюксел 

5936/15 09/02/2015 

3367-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 9 февруари 5930/15 06/02/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23776/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23782/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23794/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23744/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23744/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23746/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23746/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23746/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23746/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23746/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23747/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23747/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23747/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23747/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23747/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23751/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23751/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23751/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23751/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23751/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23807/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23811/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23811/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23812/


Седмичен бюлетин Брой 5 
9 февруари2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
16 

2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

1218/1/15 1218/15 06/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1219/15 06/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз 

1418/15 04/02/2015 

5749/15 5749/15 30/01/2015 

5755/15 5755/15 29/01/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la 
Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1327/15 29/01/2015 

5720/15 5720/15 29/01/2015 

5719/15 5719/15 29/01/2015 

3369-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 29 януари 
2015 г. Час: 15,00 ч. Място: Брюксел 

5645/15 28/01/2015 

5607/15 5607/15 27/01/2015 

3365-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 26 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

5268/15 23/01/2015 

3366-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 27 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

5462/15 23/01/2015 

3343-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ 
ВЪПРОСИ), проведено в Брюксел на 7 ноември 2014 г. 

15185/14 19/01/2015 

3366-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 27 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 
175, 1048 BRUXELLES 

1005/15 12/01/2015 

3365-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 26 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 
175, 1048 BRUXELLES 

1083/15 09/01/2015 

5030/15 5030/15 06/01/2015 

3364-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 19 януари 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

5539/14 19/12/2 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

02/02/2015   C034 

03/02/2015 L027 C035 C035A C036 C037 

04/02/2015 L028 C038 C038A 

05/02/2015 L029 C039 C039A C040 C041 

06/02/2015 L030 C042 C042A C043 C044 

07/02/2015 L031 C045 
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23701/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23702/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23702/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23702/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23682/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23683/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23683/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23683/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:035A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:038A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:039A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:042:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:042A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:045:TOC
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